Nieuwsbrief Vrienden van Godelieve 03-06
= = = speciale editie = = =
Oude hoofdgebouw Godelieve wordt definitief gesloopt
Contact met Lot de Wit van Kompaan heeft
een verontrustend nieuwtje aan het licht gebracht: de tijdelijke huurder heeft het oude
hoofdgebouw verlaten en nu wordt het definitief dit jaar gesloopt, inclusief de aanleunende voormalige Donald Duck.
Om op korte termijn foto’s te nemen van het
interieur, en gelijktijdig daar voor iedereen
die interesse heeft een bezoek aan het oude
Godelieve-terrein te koppelen, willen we nu
snel daar een beslissing over nemen.
Uitgave:
Vrienden van Godelieve
Vereniging van oud-bewoners en –
personeel van Kinderdorp SintGodelieve te Goirle (N.Brabant)
Correspondentie-adres:
Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn
mail: reunie@godelieve.net
site: www.godelieve.net
Stel je geen prijs op deze
nieuwsbrief? Laat ons dat even via de
mail weten. We halen dan je naam
van de verzendlijst.

Alleen zal dit vanwege die korte termijn niet lukken op een zaterdag, wanneer alle gebouwen verlaten zijn, op slot zitten en de alarmsystemen aan
staan. Het zal dus moeten gaan gebeuren op een doordeweekse dag.
We hebben gekozen voor de 2e, 3e of 4e week van Mei.
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WIL JE MEE?
Stuur een mail naar sil@godelieve.net
en vermeld van de dagen die hiernaast
vermeld staan, die waarop je NIET kunt
komen. We kiezen dan de dag dat de
meesten van jullie vrij kunnen nemen.

REAGEER SNEL als je meewilt, dan kan ik Lot de Wit inlichten welke dag we
willen komen, en kunnen we het programma voor de dag opstellen. Naast
het oude hoofdgebouw gaan we ook binnen een kijkje nemen in één van de
drie gespaard gebleven, oude huisjes:
Witte Olifant, Tom Poes en Koekoek.
Mocht je geen eigen vervoer hebben,
dan kan je wellicht afgehaald worden
vanaf het NS-station in Tilburg.
Reken op de hele dag, wellicht kunnen
we nog een kijkje nemen op voor ons
historische locaties in en om Goirle.
Zodra de dag en het programma
bekend is, neem ik contact op met
diegenen die gereageerd hebben.
Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve,
Sil Castelein.

